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§1º O servidor que não tiver a carga horária do curso concedido compatível com o horário de  
serviço, será dispensado para frequentar o curso.
Art. 13  Os valores referentes às bolsas de estudo concedidas deverão estar previstos no Plano  
Anual do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município de Cuiabá.
Art. 14 A concessão da bolsa de estudo poderá ser renovada a cada ano, caso haja disponibilidade 
de  recursos,  previsão  no  Plano  Anual  e  o  servidor  tenha  alcançado  a  freqüência  e  o 
aproveitamento mínimo exigido pela Instituição de Ensino Superior.
Art. 15 A Coordenadoria de Desenvolvimento e Desempenho Profissional da Secretaria Municipal 
de Gestão, será responsável pelo acompanhamento do desempenho do servidor no curso, bem 
como do cumprimento do Termo de Compromisso acordado.
§1º O servidor deverá apresentar, ao final do semestre se o curso for semestral ou ao final do ano 
se for anual, comprovante de frequência e grade curricular com as respectivas notas das matérias  
cursadas a serem fornecidos pela Instituição de Ensino Superior na qual estiver frequentando o 
curso.  Além  disso,  deverá  elaborar  um  relatório  sobre  suas  impressões  do  curso  e  seu 
aproveitamento em relação ao cargo exercido. 

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS
 
Art. 16 O servidor deve realizar o protocolo com documentos pessoais e os previstos no art. 6º, no 
Protocolo Geral.
Art. 17 O processo será enviado a Coordenadoria de Desenvolvimento e Desempenho Profissional, 
na Secretaria Municipal de Gestão-SMGE, que analisará os requisitos e enviará a Gerência de 
Desenvolvimento (GD), para confecção de Vida Funcional do Servidor.
Art. 18 Após, o processo seguirá para parecer da Assessoria Jurídica.
Art.  19  Com despacho  da  Assessoria  Jurídica,  o  processo  retorna  a  GD para  confecção  de  
Decreto, que informará se o pedido foi deferido ou indeferido. Se indeferido, segue para arquivo, no 
dossiê do servidor.
Art.  20  Se  deferido,  após  confeccionado  o  Decreto,  o  processo  segue  para  o  Gabinete  da  
Secretaria  de  Governo,  para  assinatura  do  Prefeito  e  publicação.  Realizada  a  publicação,  o  
processo retorna a GD para conferência e certificação.
Art. 21 Conferido o Decreto, a Gerência de Desenvolvimento realizará em conjunto com o servidor  
a negociação com a Instituição de Ensino.
Art. 22 Após assinatura do contrato com a Instituição de Ensino e do Termo de Compromisso com 
o servidor, o processo vai para arquivo no Dossiê do servidor.
CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 23 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de 
elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI nº001/2010), bem como de manter o processo 
de melhoria contínua. 
Art. 24 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2014.

PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Gestão

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 021/2014

Dispõe  sobre  as  normas  e  procedimentos  a  serem  adotados  pelos  servidores  efetivos  da 
Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Municipal, para solicitação de 
afastamento ou licença com ônus.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A presente instrução normativa regulamenta os procedimentos a serem cumpridos pelos  
servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo Municipal de Cuiabá, para a solicitação de afastamento ou licença com ônus para o 
Município.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades e Secretarias da Administração Direta, Autarquias e Fundações 
no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.

CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art.  3º  O  fundamento  jurídico  encontra-se  respaldado  nos  arts.  93  a  112,  115  e  116  da  LC 
nº093/2003, LC nº0175/2008, Decreto nº4.466/2006, IN nº001/2010 (Normas das Normas).

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.4º Consideram-se afastamentos e licenças com ônus, as seguintes:
I- Licença por motivo de doença em pessoa da família;
II- Licença para atividade política;
III- Licença para desempenho de mandato classista; 
IV- Licença para tratamento de saúde;
V- Licença à gestante, puérpera, à adotante e paternidade;
VI- Licença por acidente em serviço;
VII- Afastamento para exercício de mandato eletivo;
Art.5º A licença por motivo de doença em pessoa da família,  será concedida sem prejuízo da  
remuneração, até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por igual período, mediante parecer 
de junta médica oficial, e excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 90 (noventa) dias. 
Ficando  suspenso,  durante  o  período  da  licença,  o  estágio  probatório  de  servidor  ainda  não 
estável.
§1º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença por motivo de  
doença em pessoa da família.
§2º  A concessão por  motivo de doença em pessoa da família  deve obedecer  ao disposto no  
Decreto nº 4.466/2006.
Art.6º A licença para atividade política será concedida com remuneração, a partir do registro da 
candidatura e até o 10º (décimo) dia seguinte ao do pleito, somente pelo período de 3 (três) meses. 

Durante  a concessão  desta  licença  fica suspenso  o estágio  probatório  de  servidor  ainda não  
estável.
§1º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença para atividade 
política.
§2º Cessa o direito de afastamento se ocorrer o indeferimento do registro de candidatura.
Art.7º A licença para desempenho de mandato classista será concedida a servidor efetivo estável,  
com remuneração,  desde  que  não  haja  prejuízo  ao  serviço  público.  Terá  duração  igual  à  do 
mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez.
§1º  É  vedado  o  exercício  de  atividade  remunerada  durante  o  período  de  licença  para  o  
desempenho de mandato classista.
Art. 8º A licença para tratamento de saúde, deverá obedecer ao disposto no Decreto nº4.466/2006.
§1º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença para tratamento de  
saúde.
Art.  9º  O  período  de  gozo  da  licença  à  gestante,  puérpera,  à  adotante  e  paternidade,  será 
considerado de efetivo exercício.
§1º A servidora gestante será concedida licença por 180(cento e oitenta) dias, consecutivos, sem 
prejuízo da remuneração.
§2º No caso de natimorto ficará em licença puerperal por 40(quarenta) dias do evento, findo o qual 
a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.
§3º Ao servidor será concedido licença-paternidade de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir 
do nascimento.
§4º Ao servidor que, comprovadamente, adotar ou obtiver guarda judicial ou tutela de criança até 
01(um) ano de idade, será concedido 120(cento e vinte) dias de licença remunerada. A partir de  
01(um) até 04(quatro) anos de idade o período de licença será de 60(sessenta) dias. A partir de 
04(quatro) até 08(oito) anos de idade, o período será de 30(trinta) dias.
Art.10  O  período  de  gozo  da  licença  por  acidente  em  serviço,  será  considerado  de  efetivo 
exercício.
Art.11 No afastamento para o exercício do mandato eletivo, caso eleito, se investido no mandato de 
Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Se investido no  
mandato de Vereador, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo público,  
sendo-lhe  facultado  optar  pela  sua remuneração.  Suspende-se o estágio  probatório  durante  o 
afastamento.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Art.12 O servidor deve realizar o protocolo com documentos pessoais e solicitação de licença ou 
afastamento, no Protocolo Geral.
§1º Para licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para tratamento de saúde e  
licença por acidente em serviço, devem ser obedecidos os procedimentos previstos no Decreto 
nº4.466/2006.
§2º  Para  licença  para  atividade  política,  além  dos  documentos  elencados  no  caput,  deverá 
acompanhar  a  solicitação:  Documento  comprobatório  do  registro  de  candidatura  ou  certidão 
emitida por juiz eleitoral.
§3º Para licença para desempenho de mandato classista, além dos documentos elencados no 
caput, deverão acompanhar a solicitação:  Declaração ou documento comprobatório de ter sido 
eleito  para  o mandato  bem como seu período  e data para início  da licença e  declaração de 
concordância da chefia imediata.
§4º Para licença à gestante, puérpera, à adotante e paternidade, além dos documentos elecandos 
no  caput,  deverão  acompanhar  a  solicitação:  Certidão  de  nascimento  ou  Termo  de  Adoção, 
Atestado Médico em caso de aborto, Declaração de óbito em caso de natimorto.
§5º  Para afastamento para exercício  de mandato eletivo,  além dos documentos elecandos no 
caput, deverão acompanhar a solicitação: Comprovação do mandato eletivo a ser desempenhado 
(diploma do Tribunal Regional Eleitoral ou outro documento oficial).
Art.13 O processo será enviado à Gerência de Monitoramento Funcional, na Secretaria Municipal 
de Gestão- SMGE, para confecção de Vida Funcional do servidor, se necessário.
Art.14 Após,  o processo seguirá para parecer  da Assessoria  Jurídica.  Nos casos de licença à 
gestante, puérpera, à adotante e paternidade, não é necessário parecer jurídico para concessão.
Art.15 Com despacho da Assessoria Jurídica, o processo retorna a Gerência de Monitoramento 
Funcional para confecção de Portaria. 
Art.16 Confeccionada a Portaria o processo segue para o Gabinete da Secretaria de Gestão, para  
assinatura do Secretário(a) e publicação,  que informará se o pedido foi deferido ou indeferido. 
Realizada a publicação, o processo retorna a GMP para lançamento. 
Art. 17 Após o lançamento dos dados, o processo vai para arquivo no Dossiê do servidor.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 18 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de 
elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI nº001/2010), bem como de manter o processo 
de melhoria contínua. 
Art. 19 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2014.

PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Gestão

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 022/2014

Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem adotados na vacância de cargo público dos  
servidores da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art.  1º  A presente  instrução  normativa  regulamenta  os  procedimentos  a  serem cumpridos  na 
vacância de cargo público de servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional  
do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.
 
CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art.  2º  Abrange  a  Secretaria  Municipal  de  Gestão,  enquanto  secretaria  responsável  pela 
Coordenaria  de  Folha,  bem  como  todas  as  Unidades  e  Secretarias  da  Administração  Direta, 
Autarquias e Fundações no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.
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CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL

Art. 3º O fundamento jurídico encontra-se respaldado no art. 37, inc. XVI E XVII, da Constituição  
Federal de 1988, artigo 33, da Lei n. 8.112/90, art. 40 da LC nº093/2003 e IN nº001/2010 (Normas  
das Normas).
 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.4 ° Entende-se por vacância a situação do cargo público que está sem titular e decorre de:
I-Exoneração;
II- Demissão;
III- Readaptação;
IV- Aposentadoria;
V- Posse em outro cargo inacumulável; ou
VI- Falecimento.
Art. 5° A exoneração do cargo de efetivo dar-se-á a pedido ou de ofício.
§1º O cargo será considerado vago a partir da data do pedido do servidor, quando não estiver 
respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar.
§2º Na exoneração de ofício,  será considerado vago o cargo a partir  da data mencionada no  
documento que solicitou a exoneração.
Art.6° Em caso de aposentadoria, será considerado vago o cargo, a partir da publicação do ato.
Art. 7° Em caso de falecimento, será considerado vago o cargo, a partir da data do óbito.
Art. 8° Em caso de demissão, será considerado vago o cargo, a partir da publicação do ato.
§1°  O cargo  será  considerado  vago  na  data  de  publicação  do  ato  de  exoneração/demissão, 
quando o servidor estiver respondendo à sindicância ou processo administrativo disciplinar, se a 
conclusão do processo não lhe impuser penalidade ou data de publicação do ato de demissão;
Art. 9° Em caso de readaptação, será considerado vago o cargo, a partir da data de entrada em 
exercício do servidor na unidade de destino.
Art.  10  Entende-se  por  vacância  por  posse  em outro  cargo  inacumulável,  o  desligamento  do 
servidor  efetivo com o ente onde se encontra lotado,  com a geração de vaga,  sem que haja 
rompimento da relação jurídica,  o que possibilita o servidor aprovado em concurso público ser 
nomeado para outro cargo inacumulável, independente da esfera de poder.
§1° Em caso de vacância por posse em outro cargo inacumulável, será considerado vago o cargo, 
a partir da data de posse do novo cargo.
§2°  A vacância  por  posse  em  outro  cargo  inacumulável  é  vedada  ao  servidor  em  estágio 
probatório.
Art.  11  O servidor  que  deixar  vago  o  cargo,  terá  direito  a  décima  terceira  remuneração  e  a  
indenização  relativa  ao  período  aquisitivo  completo  de  férias  e  ao  período  incompleto  na 
proporção  de 1/12 (um doze  avos)  da  remuneração  por  mês de exercício  ou fração  igual  ou  
superior a 14 (quatorze) dias, calculada com base na remuneração do cargo no mês do início da 
vacância, exceto na hipótese de aposentadoria.
§1º Na hipótese de vacância por  motivo de posse em outro cargo público inacumulável neste 
município ou por readaptação, não há que falar em indenização proporcional de décima terceira 
remuneração e férias, vez que nesta hipótese, o servidor poderá contar com o tempo de serviço 
prestado no cargo anteriormente ocupado no novo cargo público.
Art. 12 Ao servidor beneficiado pelo afastamento para estudo ou missão em outro Município  não 
limítrofe ou no exterior, com remuneração, a lei impõe restrição para a concessão de exoneração, 
antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da 
despesa havida do seu afastamento.
Art.  13  Não  existe  óbice  em  conceder  declaração  de  vacância  por  posse  em  outro  cargo 
inacumulável para servidor que responde a Processo Administrativo Disciplinar.
Art.  14 O servidor  poderá retornar  ao cargo anteriormente ocupado desde que haja expressa 
desistência do estágio probatório ao qual está submetido e desde que em tempo hábil, ou seja,  
antes de ter adquirido estabilidade no novo cargo.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS
Art.15 Os servidores a que se refere esta Instrução Normativa, deverão preencher o formulário de  
“pedido de vacância” no protocolo geral deste município e anexar cópia dos documentos pessoais.
§1° Para vacância por posse em outro cargo inacumulável, deverá acompanhar o formulário: Cópia 
da publicação de nomeação em outro órgão público e ou cópia do termo de posse.
§2º Para vacância por falecimento, deverá acompanhar o formulário, o atestado de óbito.
§º3º Para vacância por readaptação, deverá acompanhar o formulário: Os exames médicos que 
comprovem a redução da capacidade física ou mental do servidor e a avaliação apurada por junta 
médica do município.
§4º Para os demais casos, a vacância não depende de provocação do servidor.
Art.16 O protocolo geral encaminhará os processos com pedido de vacância à Gerência de Gestão 
de Efetivos.
§1º Nos casos de falecimento, a Gerência de Gestão de Efetivos realiza apenas o lançamento no  
cadastro de pessoal,  envia a Gerência de Gestão de Processamento da Folha lançamento de 
informação e encaminha para arquivo em dossiê.
§2º Nos casos de exoneração a pedido,  a  Gerência confecciona o Ato,  envia ao Gabinete da  
Gestão que encaminha a Secretaria de Governo para assinatura. O processo retorna ao Gabinete 
para publicação e à Gerência para o lançamento no cadastro de pessoal. O processo segue para 
Gerência de Gestão de Processamento da Folha para lançamento de pagamento e desligamento 
do servidor, após o processo segue para arquivo em dossiê.
§3°  Nos  casos  de  aposentadoria,  o  servidor  realizará  a  solicitação  no  Cuiabá-Prev,  que  é 
responsável pela publicação da Portaria e encaminhamento a Gerência que fará o lançamento no  
cadastro de pessoal.
§4° Nos casos de exoneração de ofício, o Gabinete da Secretaria de Gestão confecciona o Ato, 
envia a Secretaria de Governo para assinatura, retorna ao Gabinete para publicação e segue para  
a Gerência que efetuará o lançamento no cadastro de pessoal.
§5º Nos casos de posse em outro cargo inacumulável, a Gerência confecciona a Vida Funcional do 
servidor,  envia  a  Assessoria  Jurídica  para  despacho  e  encaminhamento  a  Procuradoria  Geral 
Municipal para parecer. Após parecer o processo retorna a Gerência para confecção da Portaria,  
que deferiu ou indeferiu o pedido. Segue para o Gabinete da Gestão para assinatura e publicação  
e retorna para Gerência para lançamento no cadastro de pessoal. Depois o processo segue para 
Gerência de Gestão de  Processamento da Folha para  os  devidos lançamentos  e  segue  para 
arquivo em dossiê do servidor.
§6º Nos casos de readaptação, caberá a Gerência de Gestão de Efetivos com base no parecer da 
junta médica, readaptar o servidor para exercer funções de acordo com a sua limitação. Depois  
das  mudanças  necessárias  e  devidas  alterações  no  cadastro  de  pessoal,  será  confeccionada 
portaria. A portaria segue para o Gabinete da Gestão para publicação e retorna para conferência e 
certificação.  O  processo  seguirá  para  Gerência  de  Gestão  de  Processamento  de  Folha  para 
correção que for necessária e após seguirá para arquivo em dossiê do servidor.
§7º Nos casos de demissão, o Ato é confeccionado pela Corregedoria Geral Municipal e publicado 
pelo Gabinete da Gestão. Após publicação, segue para a Gerência que efetuará o lançamento no 
cadastro de pessoal. 

Art. 17 Vigendo o período de vacância de posse em outro cargo inacumulável o servidor deverá 
solicitar seu pedido de exoneração, ou se for o caso, seu retorno. Não ocorrendo nenhuma das  
hipóteses a Gerência de Gestão de Efetivos deverá providenciar a exoneração de ofício.
Art. 18 Fica sob a responsabilidade da Coordenadoria Administrativa e Financeira de cada Unidade 
Gestora o acompanhamento das vacâncias, através do sistema de cadastro de pessoal.

CAPÍTULO VI
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 19 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais 
ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de 
elaboração das Normas (Instrução Normativa SCI nº001/2010), bem como de manter o processo 
de melhoria contínua. 
Art 20 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2014.

PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Gestão

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 023/2014

Dispõe  sobre  as  normas  e  procedimentos  a  serem  adotados  para  usufruto  do  Fundo  de 
Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município pelos servidores da Administração Direta,  
Autarquias e Fundações do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A presente instrução normativa regulamenta os procedimentos a serem cumpridos pelos  
servidores públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
Municipal  de Cuiabá,  para usufruto do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal  do 
Município.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades e Secretarias da Administração Direta, Autarquias e Fundações 
no âmbito do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.
CAPÍTULO III
DA BASE LEGAL
Art.  3º  O  fundamento  jurídico  encontra-se  respaldado  na  Lei  nº  4369/2003,  Lei  nº5420/2011, 
Decreto nº4125/2003, Lei nº5420/2003 e IN nº001/2010 (Normas das Normas).
CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS
Art. 4º O Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município de Cuiabá,  se destina:
a) - A formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos;
b) -  Desenvolvimento  de  pesquisas  que  visam  o  aperfeiçoamento  tecnológico  e  absorção  e  
conhecimento na área de pessoal;
c) - Apoiar projetos que tenham por objetivo o desenvolvimento dos recursos humanos voltados 
para as atividades do sistema de pessoal;
d) - Apoiar projetos para reequipar e ampliar os setores voltados as atividades de pessoal;
e) -Promover e incentivar o desenvolvimento de atividades dinamizadoras do sistema de pessoal.
f) - Apoiar e incentivar o intercâmbio e a integração interestadual ou intermunicipal das atividades 
de pessoal.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º  A receita do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Município de Cuiabá, 
será  constituída  pelo  recolhimento  mensal  na  base  de  1%  (um  por  cento)  do  total  das  
consignações  em folha  de  pagamento,  em  favor  das  companhias  de  seguros,  entidades  de  
previdência  privada,  cooperativas,  empresas  ou  instituições  de  administradores  e  gestão  de 
sistemas de benefícios e instituições financeiras, devendo ser aplicadas em 20% (vinte por cento)  
para aquisição de equipamentos permanentes e 80% (oitenta por cento) para capacitação dos 
servidores municipais. Também constituirão receita do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de 
Pessoal  do  Município  de  Cuiabá,  as  dotações  orçamentárias  próprias,  receitas  oriundas  de 
promoções  dinamizadoras  na  área  de  pessoal,  receitas  oriundas  dos  descontos  de  faltas 
injustificadas  no  serviço  público,  alienação  de  papéis  até  o  limite  de  10% (dez  por  cento)  e 
alienação de mobiliários inservíveis.
 § 1º Os resultados provenientes das ações de capacitação devem estar relacionados às atividades 
finalísticas, e em consonância com a visão e missão de cada órgão.
Art 6º As diretrizes previstas nesta Instrução para aplicação do Fundo, serão desenvolvidas pela  
Secretaria  Municipal  de  Gestão  através  da  Coordenadoria  Especial  de  Desenvolvimento  e 
Desempenho Profissional.
§1º A Coordenadoria Especial de Desenvolvimento e Desempenho Profissional é composta pela 
Gerência  de  Gestão  de  Desempenho  Profissional  e  Gerência  de  Gestão  de  Desenvolvimento 
Profissional.
§2º A fiscalização sob os aspectos técnicos dos projetos atendidos pelo Fundo, será realizada pela 
Diretoria de Pessoal da Secretaria Municipal de Gestão.
Art. 7º São atribuições da Secretaria Municipal de Gestão através da Coordenadoria Especial de  
Desenvolvimento e Desempenho Profissional:
I- selecionar os servidores para os eventos;
II-  solicitar  ao  servidor  o  preenchimento  e  assinatura  da  ficha  de  inscrição  e  do  Termo  de 
Compromisso nos eventos promovidos pela Administração Pública Municipal;
III- expedir formulário de homologação de eventos novos;
IV- homologar as ocorrências de evento;
V- elaborar o relatório de turma concluída e emitir o certificado ao término do curso, nos eventos,
VI- incluir as informações no sistema integrado de gestão de recursos humanos dos eventos;
VII- solicitar ao servidor cópia dos certificados, devidamente reconhecidos, dos eventos realizados 
pelo servidor;
VIII- elaborar o plano semestral de capacitação e encaminhá-lo à Diretoria de Gestão de Pessoas,  
para validação;
IX-  coordenar  o  processo  de  repasse  do  conteúdo  dos  servidores  participantes  de  eventos  
promovidos ou encaminhados pela Instituição;
X- incluir, alterar e excluir os alunos e ministrantes, no módulo capacitação; 
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